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¡Plequers! ¡))astelers!
USANT LA LLEVADURA PREMSADA

MriRCri "DftNUBIO"
REDUIREU A TRES HORES EL TEMPS

DE CADA FORNADA --
_.

- ---

es la més antlga I la de millor

I eeonomitzareu diners, treball i
qualitat :-: es la ,preferida per

tots els bons forners obtindreu el pa immillorable

.

fabricada per . "UNION ALCOHOLE.IA ESPAÑOLA"
'.

ENCARRECS PER LLEIDA 1 SA PROVINCIA

ANTüNI LLORET -Fusteria - LLEIDA
TELEFON Núm. 271 ~ A ..

El nostre serveí tecníc facilitara gratuítament quants informes pu-
guín necessitar els Senyors FLEQUERS i PASTELERS.

, .. .- - .:

REDUIREU A TRES HORES EL TEMPS
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lo .que nos
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de
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Instaladones para calentar hornos
de Paaaderia y Pasteleria a base

del combustible líquido

Fu~I-Oil

Barbastro 23 de Octubre de 1931.

Domingo Armengol

Par. Iaforme., detalles y presupuestos, dirijlrse a

Patentado en España y Extranjero

WENCESLAO RIUS.,- Av. Btondel, 8, Teléfono 321

CALEFAX

Informes en Lérida:

Canela, Maluenda y Compailia
============ INGENIEROS '= = = = = = = = =
Claris, 21, pral. B .A R C E L O N .A Teléfono 13160

Cl!IU!AU!15 - HARINAS

DI!'POJOS--.--

Panaderia
"LA. FLOR DE ARAOÓN"

q. 1. e. s , m.

81'es. Canela, )(aluenda '1 Compañia

Barcelona.

Muy Sres. mios: El aparato que Vdes. me instalaron
el dia 19 del último Septiembre, ha satisfecho en absoluto
todas mis aspiraciones . Es mUJ" prictico '1 de un excelente
resultado tanto en economia como en limpieza '1 rapidez;
habiendo observado que con .1 mismo trabaJ o de producción,
terminamos la labor diaria dos horas antes y la dependen
cia mis descansada.

)(e es mu'l grato asegurarles que a mi j uieio, el pro
blema de calen tal' e,l hor,no es ti ,c omp l e t a me n te res1l.el to
con el aparato Insa-Calefax '1 p a e d e n Vdes. estar orgullo
sos de dicho adelan too

Autorizo a Vdes. para que estas sinceras manitesta
ciones puedan hacerlas públicas ' 'la que entiendo que ello
ha de redundar en beneficio general del gremio de panaderos.

Hu'l agradec:l.do '1' satisfecho, les saluda '1 queda de
Vdes. atento '1' affmo. S. S.

I
con el aparato Insa-Calefax '1 p a e d e n Vdes. estar orgullo-
sos de dicho adelanto. I

Autorizo a Vdes. para que estas sinceras manitesta-
- -- - - - -
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UNA CON8lJLTA A

J O A N FERRE nATI+IEU

Pot resoldre-li
el-problema del seu forn.

BARCELONA
Cendr.a, 30~ 32 i 34

Telefon 14.423
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RBvista mBnsual, propiBtnt i portantvEu dE la FBdBració d'lndusfrials FIBquBrs de la Provincia de 'Iaida
S'envió\ gratis als pastissers í iabrícants de iarines de la provincia í entitats del r.am, d e Cataluny.

Redaeeió i Adn~ínistració: Magdalena, 15 - LI~ída ~ Per enuReis demanar preus i eondicions
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¡Companys!
Hel11 ja arribat al punt culminant de la cris i flequera . Ja no es possible se'

guir pel camí de la miseri a que fa dos m eses caminem i al11b el paor6s horitz6 que
se'ns presenta.

Poc a poc, dura nt les darreres setman es , el preu de la farina ha anat pujant,
prenent-nos el petit marge de benefici que en s p ermetia viure. Pero , no solsam en t
aquest marge ha estat pres, sinó q ue la puja ha con tin uat ocasionant-nos una per
dua diaria molt importanta . Avui, el preu de ~arina es tant alt, que no es possible
fabricar pa sense perdre-hí diners.

Les autoritats d emostren un desinterés grandíssim respecte a nosaltres, i
malgrat els nostres justos, legals i equitatius requeriments , no ens autoritzen cap
augrnent en el preu del pa.

Al costat d 'aí xo , la proposici6 d 'augmentar un 25 OTo la cont ribuci6 indús
trial, ve a agreujar encara mé s , el nostre ca6tic estat econó mic, fen t-n os encara
més la vida ím possible .

Devant d'aquest esta t de co ses , devant la impossibilitat de continuar vi '
vin així el nostre gremi, el Consell Directiu de la Confederad6 Catalana de índ us
trials flequers , .ha acorda t cel ebrar 4 GRANDS ASSEMBLEES EXTRAORDJ.NA,
RIES . Una en cada provincia, amb ass ístencia de represen tacions de totes les
Federacions catalanes.

En aqueixes magnes assemblees . es tractara la manera de p oguer continuar
la nostra vida industrial í demanar a les autoritats els drets que mereíxern .

El d ía 6 del present mes, la Federaci6 de Girona celebrara la . seva assem
blea , el 13, la província de Barcelona tíndra la seva i la nostra Federació la cele '
brara ~l proxim d ía 20 del present mes de Marc .

. -
prenent-nos el petit m arge de beriefici que ens p errnetia viure . Pero , no solsament
aquest marge ha estat pres , sinó que la puja ha con tin ua t ocasionant-nos una per
dua diaria molt ímportanta . Avui, el preu de j arina es tant alt, que no es possible
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¡COMPANYSI , esperem que tots , absolutam.ent tots, EL DIA 20 DEL COR~

RENT MES DE MARC fareu acte de ' presencia a la nostra ASSEMBLEA GE~

NE;RAL EXTRAORDINARIA, que tindra lloc a les onze i mitja del matí, a la sala
«La Paloma» situada a la placa Mossen Cinto, núm. 2.

En aqueixa assemblea bí acudíran representants de IaFeder-acíé 6ironina, de
la de Tarragona i de la de Barcelona. Estaran també presents, representants de la
L1íga de Industrials Flequers de Barcelona, del Sindicat Proiessional de Industrials
Flequers, aixís com també el President de la Coniederació Catalana,' Don Magí Solé.

Tots, com un sol home, eu d'acudir a la reunió i exposar el vostre criteri per
a sol.lucionar d'una vegada la miseria en que vivim .

Penseu companys , que ja no podem seguir més, i que es necessari ajudar
nos mútuament per a procurar tenir mes forca.

La indústria flequera representa els interessos nostres, i abandonar-la es
abandonar-nos nosaltres mateixos .· .

No permetem, que per la despreocupació nostra, siguern aixafats í arruínats,
deixant als nostres fllls un pervindre de dolor i de ruina . Acudim tots a la Assern
blea, i exposem el nostre parer per a que junt amb els cornpanys d- les altres pro
víncies catalanes , anem directament a la conquesta de les rnillores industrials que
mere íxem.

¡Per la salvació de tota Ja nostra classe!
¡Companys! acudiu a la reunió . [Feu acudir als amicsl [Fern-nos dignes del

gremi que representem!

Sr. D. Ricardo Sacanell.

Secretario de la Federación de

Panaderos de L érída.

M uy Sr. mío.

Después de saludarles a V . y demás miern
bros de la Junta de la Federación, paso a ma
nifestarles que les felicito y les doy un voto
de gracias por el buen acierto e interés para
llevar a la ,cumbre la Federación de Panade
ros de esta provincia.

Sentí mucho no poder asistir a la asa m
blea celebrada últimamente en esa población .
pero estoy totalmente conforme en todos
c uan tos trabajos 'y proyectos h a n r ealizado y
piensan realizar, pues les otorgo toda mi con
fianza y facilitarles todo cuanto sea en mi al
cance; pues espero lograrán, co n mucha con
fianza. lo que se han propuesto.

Habiéndome en terado por ELFLEQU ERLLEI~

DATÁ que la Federación dispone de todos los
libros que la ley obliga a tener en el obrador,
le agradeceré se digne mandármelos a pagar a

UNA

UNA

LLETRA

LLETRA

reembolso, lo mismo la cuota anual de la Fe
deración.

Les agradeceré me comuniquen todo 10
que tengan conseguido referente a la jornada
de trabajo.

Salude de mi parte particularmente al se
ñor Garsaball y V . reciba, aunque no tengo el
gusto de conocerle, un apretón de manos de
s. s. s. q. e. s. rn.,

Luis Call.

Nota.-Encara que aquesta l letra ha estat
tramesa en ' caracter par ticular. el Sr. Sacanell
ens prega la seva publicació , que nosaltres
fem amb satísfaccí ó, per a demostrar als lec
tors , un exernple de noblesa i ue cornpanye
r ísme en veritat digne d'elogí. Son, els ho
mes com el Sr Call, els hornes obt ímis
tes, co nfiats, leals, amb un gran esperit
de germanor com demostra el s tgna n t da
questa Iletra , els qu e no permetran mai la
completa ruina de la nostra classe, i contra la
bona voluntat dels quals, s 'estrellará la mal
dat, l'ego ísrne i la neciesa de is refractaris, i la
mala intenció dels que s'assocíen per a fer dis
córdíes .

La Redacció.

reembolso, lo mismo la cuota anual de la Fe
deración .
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Confederació Catalana de Industrials Flequers..

~el 1;;11 C~ UJelLI;;U\. ;:>C11LlL.

Flequers Lleidade/

prOVInCIalade

tunarnenr a la \.-onreaeraclO.
Després d 'aquestes manifestacío i siguent

les dinou hores, la presidencia dóna per aca
bat l'acte, aíxecant-se seáuídament, de tot .éJ

baíx la presidencia del ' senyor Garsaball i
efectuant de Secretari, el que sotscriu.

El Secretari dóna lectura de la Memoria i
de 1"acta de la sessió anterior, la q ual es apto
vada per unanimitat.

Tot seguir es passa a llegir el balanc de1s
comptes de l'any 1931 que tarnbé és apro
vat.

Don Valentí Quintana, de Cervera, llege íx
unes quartilles en les quals saluda al excelen
tíssírrr senyor Governador de la provincia, per
la seva atenció en que ha rebut en tot rno
ment les representacions .de la .nostr a índús-

que no perrneten .desenro tllar l'indústria sense
pérdues de consideració, segons I'írnportáncía
de cadascú.

Com que cal ' iei patent el malestar de la
clase, proposa que cada Federació organitz í a
la seva província una Assemblea, procurant
que sigui ben nutrida, a l'objecte d'aprovar
unes conclusíons que seran presentades al go
vernador civil, perqué les trameti al ministre
d'Agrícultura . -r-

Les conclusions les redactara · la Federació
de Barcelona i les remetrá a les altres Federa
cions perqué les aprovin o les modífiquin en
el sentit que els interessi, envíant-les després
a la Confederació.

,E Is reunits estan tots d'acord amb aquesta
proposícíó, si bé recomanen que a cada As
semblea s'hí anuncií I'assístencía d'un mem
bre de cada Federació, quins, representaran la
Confederació. Les reunions es'. cel.lebraran
com rnés aviat millor, amb dies díferents, avi
sant les Federacions el dia, hora i lloc, opor
tunament a la Confederació.

Després d'aquestes rnanifestacio i síguent
les dinou hores, la presidencia dóna per aca
bat l'acte, aíxecant-se seguidament, de tot .é.1
qual dono fé.

IndustrialsdeFederació

Acta de l'Assemblea General Ordinaria
celebrada el 31 de gener de 1932

Continúa la presidencia dient que el motiu
d'haver convocat tant depressaaquesta reunió
és el conflicte que tenen lanrejat els forners

En la ciutat de Lleida, a 31 de Gener de
1932, la Federació d'Industrials Flequers de la
Província. complínt el que mana l'artícle 27
deIs Estatuts, celebra Assamblea General or
dinaria al local de l'entitat «La Paloma», si
tuat a la placa Mosen Cinto , n.? 2, d'aquesta
ciutat.

Cornenca la sessió a les deu i mitja del
matí, amb I'asístencia deldelegat del Excelen
tíssim senyor Governador de la Provincia,

Acta de la sessió de la Coniederació ce
lebrada el 7 de iebrer de 1932

A Barcelona i a set de Febrer de mil nou- .;
cents trenta dos, s'ha reunit a l'estatje social
d'aquesta Confederació, e1 Consell directiu de
la mateixa, sota la presidencia del senyor Solé
i asistint-hi els senyors Arolas, Garsaball i
Raurell. Excusa la seva asistencia, adherínt-se
a I' acte, el senyor Roset.

A les diset hores cornenca la sessió, lle
gínt-se i aprovant-se l'acta de la reunió ante
rior.

La presidencia dóna cornpte d'haver-se tra
m és al ministre d'Agrícultura un telefonema
pregant-I'hí mesures que permetin als forners
comprar les farines als preus que es pagaven
el mes de Novembre proppasat, com a únic

. recurs per aturar I'augrnent del preu del pá.
També dóna compte d'una carta circulada a
les Federacions donant-los-hí instruccions per
a circular te1efonemes al ministre d 'Agr ícultu
ra en el mateix sentit.

Continúala presidencia d íent que el motiu
d'haver convocat tant depressaaquesta reunió
és el conflícte que tenen planrejat els forners
amb e1 fort augrnent deIs preus de les farines,
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tria que han estat obligades dadressar-se a
ell per qüestions del gremio Saluda també als
representanta de la Premsa i a tots els socis i
companys de la nostra inelústria, a qui enco
ratja a seguir la tasca de sanejament de la
classe i a lluitar pels drets que ens mereixem .
Fa una relació ele les activitats portaeles a cap
en la comarca de Cervera en benefici de la or
ganitzacio. Es dírigeíx als directors ele la Con
federació Catalana pregant-los la seva coope
ració per a acabar d'una vegada amb certs
confl íctes de competencia que hi ha en alguns
pobles. Fa una descripció de la secció de So
cors Mutuos, la qual demostra ell que va ele
cada dia agafant més importancia i acava crí
dant a tots els forners de bona voluntat 'a Hui
tar pel bé de la classe. El senyor Quintana és
aplaudit amb entusiasme.

El senyor Quintana fa ús de la paraula i
proposa es nomenin unes Comissions o Dele
gacions per a solventar els díferents afers de
la Federació. Es a dír , repartir el treball que
avui recau tot damunt del Consell Directiu.
Creu eU que es podria nomenar per exemple:
una Comissió per a solventar les reclama
cíons, una altra per desenrotllar la propagan
da, una altra per tramitar l'assumpte del Fle
quer, etc .

Com sia qué avui dia el pagarnent de les
indemnitzacions quan hi ha una baixa a la
Secció de Socors és molt complicat i passen
molts dies abans que els subsidis arrib ín en
poder dels beneficiaris, proposa que cada tres
mesos es pagui una quota de índemnítzació ,
quina estará sempre disposta a pagar imme
diatament el dia que hí hagí una baixa.

El senyor Secanell creu molt acertada la
proposició respecte al pagament trimestral
d 'una quota en dípós ít per a satisfer la indern
nització immediata quan hi hagí una baíxa ,

El senyor President tarnbé esta d'acorel
amb les dues proposicions ja que el treball es
desenrotllará més norrnalment i la marxa de
la Federació sera més regular i més perfecta.

Fent referencia al assumpte de la qüestíó
de Socors, el senyor Coca, de Líñola, diu que
ellva estar quatre o cinc mesos a cobrar la
índemnífzacíó per la defunció de son aimada
esposa, i per aíxó creu que els companys han
d'apo íar d íta proposició, ja que ella mantes

da, una altra per tramitar l'assumpte del Fle
quer, etc.

Com sia qué avui dia el pagament de les
i nri ern n i tzar-i o n s rm a n hi h;:¡ I1M;:¡ h;:¡h ';:¡ <1 b

vegades, el poguer arrivar immed íatament e1s
socors als companys que els necessiten, pot
ésser la salvació o llur ruina:

El senvor Cartañá, de Borges, .n o creu
acertada la proposició de les Comiss íons en
la forma que avui esta la Federacíó. En creu
que tindrien d'ésser elíminades totes les petí
tes societats comarcals i constítuír-ne una de
sola per tota la província. Allavors si que a
cada comarca hí podría haver una represen
tació o Comissió per a tramitar els afers 10
cals o corrents i a Lleida estaria el Consell
Directiu com ara, qui seria el director de tots
els companys assocíats. D'aquesta manera la
situació económica de la Fedéració s'arregla
ría perqué les quotes serien més crescudes,
apart de que ara també molts afers de les co
marques ha de solventar-los la Federació mal
grat i haver-hí llur comarcal constituida.

El senyor Quintana diu que el desferunes
entitats que avui tenen ja interessos creats se
ria perjudicial pels companys socis d'aquelles,
apart de que no resoldrien gran cosa si tenien
també que quedar les Comissions que avui
ocupen les Juntes Directives. .

Prenen part en · aquesta deliberació els
companys senyors Vall, d'Agramunt, Seca
nell, Secretari de la Federacío, Capdevíla, de
juneda i el senyor President, quí exposen t óts
lIur criteri.

Pren la paraula el senyor Solsona, de ,:Ho
llerusa, i apartant-se del punt que es discuteix,
fa cárrecs als senyors del-Consell Directíu de
la Federació. Diu que la culpa de que el Sín
dicat de Cervera fagi competencra a la Fede
ració o als companys d'aquella, comarca és
perqué el Consell Dírectíu l'ha perseguít en
forma inadecuada. El senyor Solsona per .ín 
sinuacions o paraules que ell 'h a escoltat- e
sentit, diu que els representants de la Federa
ció no han cornplert en el deure que .tenien.

La 'P r es ídenc ía assenyala al senyor Solsona
que ha sortít de l'ordre de la discussió, pero
el senyor Solsona continúa.

El senyor Quintana replica al senyor Sol
sona í li demostra que la Federacíó ha fet
quan ha pogut amígablement per a que el Sin
dicat de Cervera deíxés de competir en el preu
del pá. Que si ara se'l persegueíx és perqué no
ha volgut raonablement posar-se dacord amb

companys senyors Vall, d'Agramunt, Seca
nell, Secretari de la Federacío, Capdevíla, de
juneda i el senyor President, quí exposen t óts
l1nT 1""'r1t,:ar1
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la Societat comarcal de Cervera. Els com..
panys daquella comarca han arribat inclús a
prorñetre-lí al Sindicat, l'abonament del que li
va costar la construcció deIs forns i es corn
prometien tots els socis a comprar la farina al
S índícat a ti de qué aquest no perdés res. Tot
·q uan van poguer obtenir del S índícat, fou la
promesa de que vendria el p á al preu corrent
a Cervera, peró que fora d'aquella vila faria el
que voldría. Cosa natural ilógica, e1s corn
panys de la Oocietat cerverína no varen accep
tar, sinó que com tots son germans van dir

.que ells no consentiríen que el Sindicat com
petís a la comarca i que si tenien que sortir
perjudicats sería comarca i ciutat, perqué tots
eren igual.

Continúa el senyor Quintana demostrant
que el senyor ,S olsqna estava enganyat i diu
que en tot moment e1s companys de la Fede
raci ó s'han portat com debien i que ell esta
disposat a sostenir el que ara díu, no importa
en que dret i hora.

El senyor Secanell, contestant als recarrecs
del senyor Solsona, diu alguns del afers des
arrot1lats í portats a terrne en bé de la índús
tria flequera, i a1tres que es solventaran en
temps molt breu.

El senyor President prega a tots que procu
rín no fug ír dels punts que es tracta, í recoma
na que tots tínguín serenitat i bona vo1untat
per arríbar a solucionar amígablement totes
les qüestions que es presentin.

Es torna a encauzar la discussió sobre el
punt que es tractava i després de petita del í
beració s'acorda nomenar les delegacíons pe1s
assumptes de la Federació, i respecte a les So
cíetats, que restin com estan, essent denegada
la proposició del senyor Carta ñá , c}e fusionar
les a la comarcal de Lleida. El Consell queda
encarregat de nomenar les dites Com íssíons .

El senyor Farré, es queixa de que els corn
panys de Mollerusa portin pá, a [uneda, oca
síonant amb aíxo un perjudici a1s pastissers
de la víla.

El senyor President llegeíx un telefonema
dels companys de la comarca de Pobla de Se
gur, sa1udant als presents i adherínt-se als
acords de la majoria. També llegeíx una carta
del senyor Antillach, de Gerp, qui propasa es
dernaní a les Autor ítats prohibir la obertura

temps mo1t breu.
El senyor President prega a tots que procu

rín no fuéí deIs nunts aue es tracta. i recoma-

de forns allí aon n 'hí ha suficients i que per
obrir-ne un de nou s 'assenyal í una xifra d'ha
bitants per forn. S'acorda tenir en compte dita
proposició .

S ónllegides unes bases de treball concer
tades entre la Federació i el Sindicat d 'Obrers
de la província, apoiades pel Comité Par ítarí
i les quals apareixeran oportunament en el
Butlletí Oficial de la provincia. Dites bases
regularan el treball a1s forns i sera obligatori
el compl ír-les tots els industrials pastíssers,
baíx pena de multa.

Es parla sobre la qüestió del canvi de fa
rina amb blat, prenent part a la delíberació
els senyors Coca, Quintana, Secanell, Valls,
Solsona Capdevila i el Presídent. quins expo
sen tots llur punt de vista.

A proposta del senyor Secretari s 'acorda
per unanimítat i a ti de que la Federació pugui
prendre una forca económica important i des
enrotl1ar les seves activitats, augrnentar en sis
pessetes la quota anyal dels socis de l'entitat.
La quota sera, dones, de 18 pessetes anya1s ,
puguent-se pagar persona1ment o per gír pos
tal. També podrá cobrár-se-la la Federació
amb un reembols, petó allavors sera de 18,50
pessetes, per despeses de correu.

S'aprova també per unanimitat la propos í
ció del senyor Quintana de cobrar la secció
de Socors trimestralment una quota a ti de
quedar en dípósít per a puguer pagar ím m e
diatament les indemnitzacions que es pre
sentin.

El senyor Secanell fa present a1s companys
que la Federació obrirá en breu una Secretaria
per a solventar en la brevetat possible les
qüestions de la organ ítzac íó , i aon els corn
panys podran adressar-si en tot el que e1s
convínguí.

Alguns altres companys prenen la paraula
parlant d'assumptes de reiatíu interés i no ha
vent-hí res més a tractar, el senyor President
aíxeca la sessió a la una i mitja de la tarde i
de la qual jo, el Secretarí, he fet acta que cer
tifico.

El Secretarí, Rícard Sacanell. -Esta bé.=
El President, [aurne Garsaball,

Companys: Si compreu a las cases que anunciem
e,n aquesta Revista, no sereu mai enganyats. @

pessetes, per despeses de correu.
S'aprova també per unanimitat la propos í-

riñ rlel ~pn"lTt:\r (Jn1nt!1ln!1 Ap rr,J"r!l-r 1!l c:!:Arriñ
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. La Lleí mana que tots els forners tinguin al abrador iels lIíbres següents:

Nosaltres podem servír aquests llíbres al preu de 8'75 pessetes tots junts.

El Códíc del treball,
Decret sobre la jornada legal.
Llei de la jornada íornera.
Llei del treball de dones i nois
Llei del descans dominical.
Registre del personal.
Llibre de visites pel servei de Inspecció.
Cartell d'horarís de treball del personal.
Certificat de treball pels menors d'edat. :

. Bases de Treball aprovades pel Comité Parítarí. .

NOTA. -Els socis de la comarca de Cervera poden demanar els llíbres a

DON VALENTI QUINTANA, representant de la Federació en aqueíxa víla.

Hem de' fer present als companys, que per la bona marxa dels assump

tes de Secretaría, convé que tots els envíos en metalic ens els fassin amb la

següent adressa:

DON RAMON PRATS.-Tresorer del Gremí de Pastíssers.-Tallada, 29.

La correspondencia per a la Federació ha de portar la següent adre~.sa:

Sr. RICARD SACANELL. -Magdalena, 15 (Pastíssería) .

COMPANYSn

Nosaltres podem servír aquests llíbres al preu de 8'75 pessetes tots junts.

Encornanem als Flequers que no els tinguín que ens els dernanin tot

seguit abans de que els acabern.

Hem de fer present .que sols servírern els encarrecs als senyors socis de

l~ Federacíó .
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MAQUI NA «R. A.»

M i\. QUIN A. TIPO ' ~C. A.~

de Corrons

Intensa ventilació de la pasta a grans
canals d' aire produits per la form.a ori

ginal dels corrons, ' que son a 3 ales

Canvi de marxes electríc i instantani
sens parar la maquina

O cupa un reduit espaí

Es completament silenciosa i de .
gran duracíó

Fa el llevat natural i la pasta
en 60 minuts

rl

Molt sólida

MJiQUI NA «c. A.»

No escalfa la pasta

C o !TI P ] c.t a m e n t s i1 e n e i o s a

De 10 a 30 minuts fa la pasta segons la
quantitat de llevadura premsada

6rans facilitats dB pagomEnf



llegides pel :sen yor VALENTI QUINTANA a l'As

semblea General Ordinaria de 31 Gener darrer

QUARTILLES
Pág. 1 i

xís anornenar-Ios .
A v ósaltres, companys del Consell de la

Federació i particularment al seu di~ile Pres í-
rl ~nt 1'" nr.,6n (lI1P """,le: rrlprlie: n"p r"p611pl1

des a feínes pesades sens respecte moltes ve
gades de l'estat ea qu-e es tr-oven, a tí de poder
suprírnír un obrer. Igualment que als nostres
fills, 'que per la necessítat -els obl íguern a tre
balls que no els corresponen per I'edat, fal
tant-los, .adem és . eIs cu idados de 'que són
acreedors, tant en la rnanutenc ío com en la
instrucció necessar ía. El manifestat, senyor
representant, és cert. Jo ho he v ís t i presen
ciat, i a'ixí mateix ho puc manifestar. Cre íern,
dones, i esperem del Govern de la República,
que posara mesura i utilitzará els med ís ne 
cessaris perq üé uns ciutadans que centríbuei
xen a les cárregues del pressupost, siguín pro
teg íts de la filoxera de la competencia, la que
destrueix el ben estar de Ies llars deIs obrers ,
tant com el deIs patrons, si es que podem ai
xís anomenar-los.

A vosaltres, companys del Consell de la
Federació i particularment al seu digne Pres í
dent, us prego que pels medis que cregueu
convenients, poseu en coneixement deIs se~

nyors directius de 'la Confederadó de Patrons
Forners de Catalunya que 'els -des itjos de la
Societat de la Comarca de Cervera i cree ':la
de 'totes les dernés de la 'p rovin cia , és que tin~

guen present que avui ja no és-per companyerrs
m e 'i amor -propi , que es deu 'coo perar a la <le
fensa de Iaindústría d'aquesta provínc ía. vsíné
que tenen l'oblígacíó els dirig.en"ts d'exigír a
totes les entitats i a tots els asociats que com
ponen la Confederacíó, el -compl ím ent dels
acords i les indicacions "que .els seus represen
tants els fassm per la protecció que necessí
ten i en síguín mereixedors, no soIs els d'a-

. qucsta província, sinó totes les demés, ja que
tots plegats deverri 'ésser les arrels vígoroses
que ' euen donar savia i fortalesa a l'arbre dé
la Confederacíó Catalana, la que ens 'ha 'de
dohar sombra i resguara de tota c1asse -d-en e
mies. E-I-s que a íxí no ho creguín.rno tenent

et. FLEQUER LLEIDAfA/\'ÚI11. <}

Ben segur esperareu alguns de vosaltres
que vos Ilegeíxi unes quantes ratlles ha'l.laga
dores al acte que es celebra, o siga en aquesta
Assemblea Ordinaria. Potser no us seré del tot
agradable, ja que per la part de rnolts, no han
tingut del tot present les oblígacíons pel "com~

pl írnent del seu deure , i que va íg exposar l'any
passat. Mes , abans d'exposar el meu senzill i
modest criteri , perrneteu -rne que saludi amb
tot el respecte que mereix , la nostra Primera
Autoritat. El Excm. senyor Governador de la
Provincia de Lle ída , donant-li moltes mercés
pel seu interés en les sol ucions dels assump
tes entre obrers i patrons forners, esperant
que en justícia i fra tern íta t posi tot son poder
i tot el que la seva alta representació li pro
porciona, perqué per unan írn ítat segueíxí es~

sent protector deIs obrers i que no es perrnetí
que per causes ínjus tes i actuac íons d'entítats
o particulars ambiciosos i carregats d'orgull
a l'ensems que faltats de humanitat, pugem
ésser la causa que els obrers rro síguín retrí
buits com es deuen . Prego , dones, " al seu
digne representant o Delegar Governatíu, que
aíxís ho trameteíxí a 'la nostra Primera Auto
rítat, pregant-Ií al mateix temps arnb tot el
respecte que'ns mere íx per part nostra, tingui
present que no són sols els obrers els qui ne
cess íten dapo í i protecció. H í ha també molts
patrons que són forca necessrtosos i també
tenen dret a que se'ls protegeíxí: particular
ment en la "com ar ca de Cervera: i a íxo ho -de
mostra l'estat vergonyós en qué es trova el
treballador forner en dita comarca, que no hi
ha manera de resoldre, mentre's els patrorrs
es vegm oblígats a vendre ~ uns pr éus ruino
sos per nccess ítat i per causes que tots coneí
xern. Esperem dones , que per humanitat en
vers les nostres esposes, que es veuen obliga-

i tot el que la seva alta representac íó li pro
porciona, perqu é per unanimitat segueíxí es
sent protector deIs obrers i que no es perrnetí
Q ue nér r;ln", p", 'in ll1 .c:tp.c: i ilr t ll :l ri o n"e: rl'pntit:lte:

Apreciats amícs í companvs:
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dret a estar al costat riostre, tenim I'obl ígaci ó :
de separar-los de nosaltres . ¿Que s 'ha format
la Confederació, perque hí hagi més despeses a
les Societats i Federacions , per dietes de repre
sentació sense treuren cap profit í m és encara
nc- essent secundats els .acords pels socís que
la constituixen? Ja hem dispensai an si en al,
guns conceptes soc poc respectiu amb altres
entitats í associats i dirigents de la Co nfedera'
ció. Feu-vos el c árrec que ja fa trenta anys que
11uito i brego, en les colurnnes de les re vistes
professíonals: en totes les entrevistes tíngu
des, i per ti encara estic veient com alguns des,
prés de ses promeses i del que s'els ,h a dit.
contínuen estant sords, no sols d 'orelles, sinó
fins del cor: no guarden tan solsament ni les
convíniéncíes per poguer-se anomenar forners
í menys encara forners assocíats. Degut a
aquest motiu, penso estar dísculpat , Esperem,
dones , que el Consell i el seu President tin
dran present aquest assumpte jaque penso es
de importancia i faran de manera que es su
min adíctes a la justa causa que pretenem í

que es en benefic í del bon nom i de ' l'éxít de
la Confederació Catalana, donant així un
exemple a les dernés reg íons d'Espanya del
que valem els forners de Catalunya.

Després d'haver saludat a les dignes auto
ritats i representants Delegats del Consell de
fora província de la Federació, vos saludo en
nom propi i de la Junta Directiva de la Co 
marca de Cervera, a tots els pastissers de la
provincia, donant-vos moItes mercés per l'as
sístenc ía en aquest acte, desitjan-vos que eix
os sigui agradable perqu é al menys una vega'
da a l'any ens poguern reunir amb una germa'
nor plena d'entussíasme . unirit les nostres for
ces per la defensa dels nostres ínteressos, els
que m'oblíguen a insistirals meusprecs de que
cada un de vosaltres sigui un portantveu de
l'entusiasme i de les conc1usions que s'acor
din pels assumptes presents, i els que es po
sin a la vostra cons íderacíó , trasmitir-los a

En nostra Revista no anunciem a · q~alsev.ol
casa. 4,nunciem solsament a aquelles que són
dignes d'esser-ho. Por aixo al recomaRar-les
als companys del ram, savem que serán. ben
~ervits. @ @ <il @ @ @ @ @ @ @

que valem els forners de Catalunya .
Després d'haver saludat a les dignes auto

ritats i representanta Dele éats de Conse11 de

tots vos tr es companys i amics í vems forners
i que d 'avu í en endevant s íguín judiciosos i
raonables, all ístant-se a laFederací ó, els que
'en car a no en s ígu ín.

1 ara parlant amb franquesa, dec de dír-vos
que no estic del totsatísfet de l 'exit de la Fe'
deracíó. Les causes són varies í per més que
hem causa pena , deuen d 'ésser exposades per
veure si reaccionem en les nostres actuacions
i en el compliment dels nostres deures, a fi
que les Societats , o siga, la Federació, adquí
reixi més forca per fer-nos m és acreedors del
respecte que ens han tíngut fins .av u í alguns
fabricants de farines i algunes autoritats lo,
cals, fent cas omís d'av ísos í reclamacíons, '
permetent un ver go ny ós transport de pá faltat
de higiene i : comprobat ja un cop la manca
de pés. Aix ó no solsament passa a la Comar
ca de Cervera sinó en tots els indrets de la
provincia. Per exernple , el que passa a Artesa
de Segre, que algun pastisser de la localitat i
alguns altres dels pobles veins que no coneí
xen el que es pá, n~, més perqué en menjen,
els tals , són propietaris, tenen un forn, 110'
guen un obrer, es va dir un obrer, un esclau,
per que fabriqui pá, iper l'orgull, perqué -te
nen quartos í no han de viure del forn, es ven'
jen d'assumptes particulars, transportant pá,
fent una competencia inicua a modestos in'
dustrials, desorgan ítzant els preus de venda,
arrivant fins a 5 '25 pesetes els 10 kilos. A prop
d'Artesa hi ha Pons, i per manca de confianca
entre ells í perque no estan associats , fan un
camvi de un sac de blat per cinc arrobes de
pá, sortínt el preu del p á a 5'20 els 10 kilos,
segons el preu del blat: ¿hi ha dret?, ¿aixó és
just? La Federació no pot prendre 'm esur es , no
pot requerir ' l' a juda de les autoritats? Poden
els obrers ésser retribuits com cal en tots
aquests punts? Vosaltres fareu els vost~es co
mentaris. El meu criteri és que entre tots,
obrers, patrons, autoritats, hem de procurar
que tinguí ti, que aíxo s'acabí, perqué és in'

FORNERS: Les cases que aquí senyalem, proteo
geixen nostra Revista anunciant-se en ella; ¿que
menys podem ier nosaítres que correspondrer i
protegir sa índustria amb les nostres coman
des? Dignitat, obliga~ @ @ @ ' @ @ @ @

nen quartos í no han de viure del forn, es ven'
jen d'assumptes particulars, transportant par
fp.:nt n n a r()mnptpnr'¡~, i"'¡rll~ !l M1ni1oc+nc ~ .,.., -
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just, i el que és injust en la vida social, nos
altres , obrers i patrons, no ho devem perme
tre i les autor ítats. les d 'avuí m és que les
d'abans, han de protegir a uns ciutadans del
mal ús que fan de la llibertat uns quants que
encara els domina en son cor I'orgull caciquil
i feudalist :i, en perjud íci, despr és de tot , per
l'Hísenda Pública , ja que acos tumen i fan els
possibles per amagar llur personalitat a les car
gues que'Is requereix. EIs Srs .Delegats d'H ísen
da deuen tenir cura de que aquests industrials
no puguín burlar-se de les obligacions Poden
demanar detal1s als delegats de la Federació i
s'els posara al corrent dels abusos.

Una de les causes que ha de manifestar-se
també, és que els socis han d'ésser entussias
tes i molt interessats. Procurar també per
med í de Ilurs relacions i amistats, convencer
als que no estan associats perqué s 'all ístín a
la Feder ació, p er fer-Ia m és nombrosa i puguer
adquírir la fortalesa i el respecte necessaris
per ésser atesa. També és molt convenient sa
p íguer soportar els fracassos i les molesties,
sigu ín ono síguin associats els que ens les oca
sionen, i mai hi ha dret que per una actuació
dolenta i mal intencionada d 'un company,
de íxín de formar part de l'associació . Aixó és
obrar inconscientment, ja que no resolt rés i
si s'expoxen les queixes, ben segur hi haurá
sol.Iucíons més adequades i de més bon profit.

Tarnb é hi ha carácters intransigente que
es creuen perqué són socis que tots els entre
bancs i molesties que els ocasionen els ene
mies, la Federació els ha de resoldre rápida
ment, i , la veritat, és necessari . tenir calma i
sapíguer esperar, ja que no deixem de veure
que el Consell es preocupa i fa els medis ne- '
cessaris per les seves resolucions. La Societat
de Cervera ja veieu que és la més afectada,
pero no desertem de les files per m és que fa
anys estem baix una lluita d esproporcionada,
pero segu ím forts i no perdem les esperances;
no volem dar aquesta satisfacció als nostres
enemics. Aixís haveu de fer-ho tots vosaltres.
Esser perseverants.

Encara en queda un altra i ben sensible; i
és que hi ha forners que no gosen a ésser

ueV'.111 ue lUHIIiU pare ue 1 assocracro . A IXU es

obrar ínconscientment, ja que no resolt rés i
si s'expoxen les queíxes, ben segur hi haurá
sol .luc íons més adequades i de més bon profit .

Pág. 15

fsan cs i donen moltes vol tes pe!" queíxar-se de
fets que estan lluny del seu pensament. Es .que
no saben com dir-ho que els dolen les pesse
tes del pago de les quotes. Altres mé s d íspre
sos ja , diuen que no hi ha res a fer , que tot
són esperances, i ¿perque gastar? Tot a íx ó ja
sabem com s'anomena. Excuses de mal paga
dor. No es trist i ver gonyó s per una Societat
de patrons, per un grerni, que hagí industrials
que pel desprendiment de 13 ó 15 pessetes a
l'any es prívín d 'ésser considerats socís i fe
derats, i que permetín que se'ls envii la re 
vista EL FLEQUER LLEIDATÁ, portan tve u oficial
de la Federació i que quan és l'hora del reern
bols la retornin sense satísfer la miseria que
representa la quota social? 1 n'h í ha d'aquests,
que la Federació els ha reportat beneficis ben
aprofitosos.

. Dones bé , entre els faltats d 'entusiasme,
els que es separen per un fet sense importan
cia , els íntransígents que tot ho voldrien re
soldre de moment, i els econ óm ícs d'una eco
nomia mal entesa, sumen entre tots una quan
titat ínsigníficant. és veritat, pero són la causa
que el Consel1 no s'atreveíxí a resolucions ex
tremes, sinó que tanteja buscant medis més
complaents , per manca de confianca en l'ex ít,
degut a la forca que li resta aquest petit nom
bre de desidents.

Companys, jo cree tenim l'oblígací ó da
vui en endevant, de prescendir de l'apoi que
ens rieguen el desidents. Som una gran maja
ría, som els majors consumidors, i cree ja no
havem de dernanar més clemencia,ja hohavem
fet prou. Ens hem deímposar , hem de provar
ja les nostres forces i les que ens poden pro
porcionar la Confederació Catalana, en de
fensa dels nostres interessos i dels enemics de
Ia índústria, siguín fabrícants de farínea.s íguín
forners o s íguin els qui s ígu ín .

Fora faltar en el cárrec de delegar interven
tor de la Secció de Socors, si no exposés
breument alguns detaUs sobre la mateixa. Su
poso es tar eu enterats per EL FLEQUER LLEIDATÁ
de son estat actual; del dípósít al Banc d'Es
panya, el que ja ha augmentat amb els ínte
ressos i algunes noves pólices inscrites. A

cornptaents , per manca oe connanca en 1 exit,
degut a la forca que li resta aquest petit norn
bre de desidents .

Companys, jo cree tením l'obliáací ó d'a-
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5ncietat dfindustrials flequers de la enmarca de r --- - -- .

____ ---::01;.-: - - - - -

PROPOSTA DE SOCI
---+)I+{---

an _ __ _ _ _ _ _ _.. _ __ __ __ __ __ __ .. _ _ _ __ ..

de on!Js a'edat, domiciliat a _ _ __ .. _.. al

correr._ _ _.. ntim: _ .sof licila entrar com a soci del

susdit orqanisme.

............................_.._ _ _ ~ _ _de 193f

t;! suscriptor,

Nota . - Contra el pa garn eni de la primera quota, el soci rebra el carnet i els Estatuts de la socíe tat .

f'cdcruci ó d'industrinls ftcquers de la província de Llei da
, SECCIÓ DE SOCORS

--'0'--

PROPO S TA DE S OC I

NOln del asegurat ..- -..- - - - - - - _ - ..-.- - - - - .

fill de provincia de _ ---..:. _

estat _ _.._._ _.... professíó _ __ _ _ _ _ _ _ __ __

edat.: _ _ domícílí actual _.... _ .no _ .. _

suscrit com a

els beneficiaris a la defunciá ._ _ __ _ .._ _ _._ _.._.._ __ ..

................._.__ _ _.._._ _ _ __ __ _. ..d e.s:.._ _ _ __.__ __ _ .1931

El suscriptor ,

No ta . - P er a poguer entrar socí a aquesta seccí6, 110m és obligai a ésser-ho d/una entitat comarcal.

f'cdcrnció d'industriuls flcqucrs de la província de l. lcido I

&
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lmprimeix tota mena d' Obres, Revistes,
Follets, Reglaments, Prospectes, etc., etc .
Especialiiat en els treballs comerciols .
Factures, Caries, Sobres, Tarjes, Rebuts,
Circulare, Accions, Etiquetes, Envoltoris,
Cartells de tots iamanus i tot el que fa
: : : referencia al rarri d'impremta : : :

TALLER PROPI d'ENCUADERNACI0

ne Olt .

que pasará de 2.~OO pts. 1 tarnbé convé norma
litzar el cobro, per que les defunc íons es pa
gu ín tot seguir.

Cree ja he fet prou abús de la vostra pa
ciencia i per fi us demano em dísculpeu si no
he estat del tot agradable en exposar la meya
opiníó, filta de l'entussiasme que sento per
una industria a la que ja perteneixíen els meus
avant passats.

No vuí acabar fent-vos cárrecs, pero sí he
de dír que si els forners de la Província de
Lleída, de Catalunya, tinguesin el meu apreci,
el meu entussiasme í desíg de veure el máxim
desarrotlto í enalteiximent de la nostra indus
tria, hauriern ja arríbat al cirn deIs nostres de
sitios. ja que en justicia en som mereixedors.
Saludo i prego cordialment als Srs . Represen
tants de la prempsa professional i de la locali
tat prenguín nota de les nostres aspiracions í

ens ajudin des de les columnes dels seus res-
. pectius diaris i revistes, a l'obra que 'prete

nern , si en som .mereixedors i la creuen justa
per l'ernanc ípaci ó i cultura social, no solsa
ment per la classe sinó que també pel honor í

honra de Catalunya í de la República Espa
nyola.

He dit.

EL FLEQUER LLEIDATANúm . 9

h'll?tequer Lleulata

Fundada ¡'ang 1840-

b~U ~~~~~ u.n.uu~ uua. '-lUdllULélL él cuurar, Ja

PLAC;A DEL PINTOR MORERA

L - L E IDA

Aq uesta Impremta estam.pa

m és, ja sabreu les defuncions ocorregudes i
les quantitats entregades als seus beneficiaris.
S'ha de fer constar, com és natural, que hí ha
hagut algunes baixes per les defuncíons i al
guns altres motius. La veritat, no comprenc
com hi hagí suscriptor que després d'haverja
creat uns interessos en dita Secci ó, els aban
doní. tenint la seguretat de recuperar-los en
un cent per cent. Aix ó els qu e en surtín menys
beneficiosos.

Els que es donen de baix á. es devien creure
que es moririen avíat ells o els seus asegurats
í tenen celos que ni hagí que es morin i co
brin pasaut-Ios al devant.

Pero tot havent-hí algunes baixes, els bene
ficiaris cada d ía cobren mes quantitats, aixó
fa qu e Les altes compensen sobradament les
baixes .

A la Mutual , les bai xes avu í ja no li fan
res , ja que li queda el Capital de Garantía.
Com menys inscrits , menys defuncions, resul
tant que els inscrits podr án pagar mes quantí
tat per cada defunció , resultant-los el mateix,
amb la diferencia que el diposit, com menys
asociats, en tocará mes cantítat de garantía.
Sobre aque íx punt crec es necessari es faci al
gun acord fixant una quantitat a cobrar , ja



Haviem dit que aquest mes la Revista l'enviariem reernborsada per limport

de la quota anyal de socis de la Federaci ó, pero per dues raons , hern pensat no fer

el reembors fins al pr óxirn mes d'abr íl.

La primera ra ó, es que, degut a I'Assernblea de l mes de gener , a la compra deIs

!libres de treball i a I'abonarnent de la defunció de la Sra. Boldu, soci de la Secció

de Socors, els socis han estat obl ígats en pocsdies a pagar una quantitat bastant

crescuda, i que no volern aquest mes augrnentar amb el reembors.
, "

La segona ra ó, és, que tots els socis ja saben que s'han concertat unes Bases de

Treball entre'] Sínd ícat d'Obrers i la Federació. Aquestes Bases han d 'ésser exposa

des al obrador junt arnb els llibres que mana la Llei. La Feeleració té a bé regalar
gratuitament un imprés d'aquestes Bases, i a tal objecte les incluirem al pr óxim n ú- "

m'ero ele la Revista i la reemborsarem. D 'aquesta manera, soIs podran t~nir les

Bases els soc ís que pagaran el reembors ele '18 '50 pessetes corn a quota ele la

Federació .

Les Bases aniran en papel' diferent i en forma de llibret que els cornpanys socis

podran f ácilment treure ele la Revista sense esquinzar-la, i podran penjar-Ies junt

amb els llibres al obraelor.

Saben ¿ert~mént, que, . elintre pocs d íes, els - senyors Inspectors del Treball,

comencaran a visitar els forns i a tots aquells que no vegín els llibres i les Bases de

Treball i no cornpleix ín el que aquestes manen, els posaran sancions de v ínt-i-cinc

pessetes en amunt.

Ho fem present, per a que quan ca íguín les multes no ens diguín que no ho ha

viern advertit .

De Bases de Treball en farem solament unes per a cada Revista, de manera ,

que el que tornara aquesta, ja no les hi podrern servir després. En tot cas li costa
ran bastant car.

Que els senyors socis tinguin , dones, en compte tot quant nosa1tres diem, per a

que puguin posar-se en condicions legals i no siguín 'rn ultats quan, dins de pocs
d íes, se 'Is íassíuna inspecció al obrador.

Esperem que tots abonaran la quota de 18'50 pessetes i qu~ per tant, pagaran
el reembors del pr óxirn mes d'abrtl.

AVÍS

EL FL.EQUER LLEIDATA

- ---- ---- -
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EL CONSELL DIRECTIV.
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amb els llibres al obrador.

Saben ¿ert~rÍ1ént, que, . dintre pocs d íes , els senyors Inspectors del Treball,

comencaran a visitar els forns i a tots aquells que no vegín els llibres i les Bases de



A propósitdel tercer Congrés

La Mutual. este) creada per a proteq ir els fills, els pares les esposes dels companys,

mentari.
En primer lloc diré que cree de gran inte

rés la puntualitat en la reunió . El temps q ue

-- - - -r ---- . ....... .... - ....................ó\.4 "-'l """U , a...L.1"-'ll.1 ue l,JJC al \..U -

Companys: A les c a ses senyalad e s pelO aquesta

Revista, tt'obareu quaHtats .s u p e r io r s a preua
molt economics @ @ @ @ ~ @ @ @

El rnil lor que cree a fer en un pr íncipi. és
un comentari general a la al.ludida reunió .

Bo sera, pero. que avans de dir res sobres
el part ícuh.r, d ígui ~na cosa que ja h auria
d' ésser ben be innecess áría , i és de que lluny
és de mí el pretendrer molestar, ni remota
ment, a cap de vosal tr es . A tacs personals aquí
entre els federats a quins ens deu mo urer un s
íguals interessos, no so ls fora cosa ridícol a .
sinó que funesta per la Federació. Intenci ó,
dones, de molestar a un company, m aí i d e
cap' de les maneres . Exposar un a contraria
opíni ó, fer veur er possibles errors , donar a
coneixer una idea nova , sempre i a tot h ora,
tot procurant deguda forma.

.1 dit aixó, que desitjaria no fos neces
sari repetir massa vegades, anem d e pl e al co
mentari.

En primer lloc diré que cree de gran ín te
rés la puntualitat en la reunió . El temps q ue
es perd tot esperant i 'to rn an t a esperar, és
ternps valuós que fa prou falta. Sense ínsí s t ír
sobre tal particular, sense fer-ho per no fer-rn e
massa extens i perqué cree ql}e tarnpoc fa
falta, passaré a dir el que cree ca ld ri a fer d'una
diferent manera a la que es realitza, i és el
que es refereix a l'aspecte compres .

No és pas que desconfií, molt al contrarí .
dels nostres administradors . El que hem fa dir
aix ó és el creurer de que soc íalment m ai deuen
ésser oblidades aquel les máxím es que diuen,
l 'una: Com m és amics, més clars, i l'altra . La

EL FL,EQUER LLEIDATA

COMENTARIS1
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esforc, un més després dels fets i dels molts,
moltíssims que cal ferencara, en posar-Ies a
vostra consideració.

IDEES

Tota vegada que les cases anunciades e n aques

ta Revista són d'amtcs noatr-es i ens ajuden, el

n o s t r e deure és de comprar-Ios-hi sempre.

Amb la p lena confianca característíca de
tot aquell que veu d e que.. sols arnb unió pot
aminorar-se la gravetat .dels problemes, si es
que plenament no es possible arribar-los a
dominar, va íg' ass ísttr p er ter cera vegada a la
reunió també tercera que varem celebrar a
Lleida el 31 del passat mes , els flequers fede
rats de la provincia .

El contacte viu a rnb els companys, amb
els germans d'ofici, germ an s que a voltes per
ego ísme o incomprensió ens menjariem uns
amb altres, el contacte vi u amb vosaltres tots,
les explicacions d'uns i altres, els afanys í

desitjos manífestats, var en fer-me concebre
u n a pila d'Idees í sugerenc íes tals, queaprofí
t~nt la valuosa ajuda que ens ofereixen les pa
gines de n ostra Revista, m 'ínteressaré, faré un
esforc, un més després dels fets i dels molts,
moltíssims que cal ferencara, en posar-les a
vostra considerac íó.

Prou voldria al cornencar i proposar-rne
por tar a terme aquest treball , donar-Ií una
bon a , una justa ordenació . No sé si tíndré la
sort de veurer satísfets els meus desitjos. El
que sí espero, pero, és que sabreu dispensar
.q uan tes deficiencíes en ell puguí haver-hi, al
creurer que l'únic que hem mou, I'ún íc que
a tots nosaltres ens deu mourer, es la bona
vo l untat, un noble afany, ja de just millora
ment, ja de natural conservació .

1 anem a les qüestions, comencant, natu
ralment, per una d'elles.
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dona del César no so is ha d ' ésser honrada ,
sinó que fins h a d'aparentar-h o .

Es cer t que els co mptes després cl' ésser lle
gits foren pos ats a dísposic ló de tothorn : per ó

no n 'hí ha prou amb a íx ó. 1 no ri 'h i h a pr ou ,
per diferen ts motius .

Jo cree q ue els co mptes deurien a na r deta
llats , ja m és ja me nys min uciosamen t , en el
número de l n ostre portan tveu a nterior a la
reunió .

1 aí x ó q ue sem pre estar á be, és a vui es sen
c ía l íssím , i m pr escindi ble, ja q ue la m alestru 
ga ignora ncia qu e, encara que arnb molta pe
na , h ern de r eco neixer tots plegats, predomina
en les nostres ren gles , fa que no pocs co rn
panys nos tre s q uins seu únic «s acr ífici. p er
I 'orga nitzac íó és el d 'abonar la quota fixada ,
arribin fins i tot a creurer que aix ó de nostra
Federació no ve a ésser altra cosa al ti i al cap,
que un bonic n egocí per alguns dí r ígen ts . 1
sens citar, ja , sobres el particular , altres rno
tius de rn és valor , passarem a altre aspecte .
In terés en la reunió .

Cal, si , que ja que fem una despesa , ja que
és tan important per la bona marxa de la Fede
ració la nostra reunió anyalmentcelebrada , que
posem in terés en ella , que procurem traurer
d'ella el m áx írn de profit posant-h í tota nostra
atenci ó. 1 perqué ai xí sia, cal que la direcció
comenci p er procurar el m áxirn de factors fa 
vor ables creadors d'un tal ambiento

Die aí x ó d 'una manera especial perqu é he
notat una deficiencia de procediment, en totes
les reunions celebra des , pe r part de la direc
ció . Aques ta deficiéncia és la d'estímar que la
sensaci ó donada per la directiva al complir
amb ses obl ígacions reglamentár íes' respecte
lec tura d 'a cta , memoria , comptes .. . és de g ue
realitza una tal cosa gairebé que per pur co rn
prorn ís formulari o1 aquesta sensació , que cree
no ens equivocarem mica al es timar no res
pon a la r ealitat , deu a to ta co s ta evitar-se. 1
es deu evita r a m és de tot, p er q ué és ella tan
sois una ficció .

Tot a íx ó, dones, ta n im por tan t es deu fer
cl 'a ltra m an era. Es deu posar un interés gran
p erq u é els federa ts ho sentin, ho visq uin , s'hí
compenetrin. Llegír c1arament, pausadament,
a mb ve u al ta perqué tothom h o sentí. Fer en
els punts més importants i en els dificils den-

d 'ella el m áxírn de profit posan t-hí tota nostra
aten ció . 1 p erqu é així sia , ca l que la direcció
comenci p er procurar el m áxirn de factors fa
vorables creadors d 'un tal ambiento

Núm .9

tendre , tota c1asse d 'explícacions corn plerne n
taries que calgu í, que es creguin útil s i opor
tunes. 1 ai xís de sper tar interés en tot i cada un
dei s assistents .

Llegir tan baix, que molts no ho se n ti n , i
lleg ír certes coses que sens les dites explica
cions complementar ies , molts n o compren en ,
pe r després preguntar parer a la general, de 
manant-Ií , m és bé l'ass.entiment, és co sa inútil
i solernnement ridícula ..

F ugirn d 'aix ó! Evi tern- h o d 'una vegada'l
Que tots, fins els menys preparats , erit en 

guin , s ápiguin , veigin en to t el e qué es tracta.
que si no és així poca sera la feina feta en les
r eunions , poc el seu valor positiu . .

Ara que, companys, el que h em cal dir és
que no us cregueu pas que jo hem forrni des 
m esurades il.lusions. Que cre gui que am b un
major interés per part de la d irecci ó, amb un
m és gran esperit de sacrifici n 'hí hag í prou
per ·a obtindrer un Integre profit. No, no cree
a íx ó. Ben lluny de mí és l'estimar una tal
cosa . Pero el que cree , sí, és que es donaria
un gran pas en dav an t , Un pas molt important
que ca l donar-se.

E l fer una tal cosa , naturalment, no és
tampoc co mpletam ent fácil i senzill. Es ne ces
sita que hi hagi homes preparats i que aquests
hornes estígu ín disposats a ajudar , a coope
rar , a sacrificar-se si és precís.

La direcció , si els necessita, deu demanar,
deu solicitar a aquests homes. Deu exigir, sí ,
exigir la se va ajuda , si no la donen vo lun ta
riosa . 1 així amb homes seleccionats , crear en
les reunions l'ambient que falta .

No acabaré avui el comentari a tal reunió.
En successíus treballs continuaré la tasca mo
desta, to t confiant, entretant, que altres plu
mes de cornpanys i sobre tot dels jo ves , apor
taran tarnbé la seva col.laboració i ajuda , la
borant tots , aixís en pró de la gran tasca de
nostra tan imprescindible i necess ár ía orga
nització.

JAUME VALLS .

Agram un r, Febr er 1932 .

Forner: AbaJ,1sde comprar de!pana al venedor
si esta anunciat al Portantveq de I~ Federacló
Lleidatana. @ @ @ @ It @ -<~ ti <t

sita que lri hagi homes preparats i que aquests
hornes estigu ín disposats a ajudar, a coope
rar, a sacrificar-se si és precís.
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Especialidad en el Ramo lllimenticio

JUllN MICÓ -Tarragona



Exportaeió

~~~~~T~iWa~t~[1 DI . ~ . I~I . lO' lO' lO~

fI Casa LLORET :~~cialltzada I
~n enelnam n~
~u perafoms U~f'! Iltl~l..tll·lq IHII ~
~ FUSTERIA ~

~ LLEIDA ~~ TeLef'ON 271 -A ~
~ . ~~ o~

~ ~~~ ~~~ ~[1 Exportació ~

[I~I" a • • ~~~I;'f pro VIDel el
y.

PASTISSERS, PASTELERS:
[I.~ PEL QUE NECESSITEU PER ~ ~
~ Á EL VOSTRE FOR ,DIRI- ~
~ GIU-VOS A AQUESTA CASA, ~
~ QUE US SERVIRA TOT EL ~
~ NECESSARIDELVOSTRERAM ~

[ID . » HN . "" "" D ~
~ [f'4~

VIJ
~




